
 

 

 تطوير البرمجة الصحيحة
(Develop the Right Application) 

 

 هدف البرنامج
يعاني المعقاون في مجتمعاتنا من إيجاد الوظيفة المناسبة التي تضمن لهم مصدر دخل مناسب , خصوصاً 

 بالمتطبات العديدة التي تطلبها الشركات أثناء التقدم للتوظيف و قد تكون أهم معاناة سهولة الحركة.
لك تعتبر األعمال التي يمكن ممارستها من المنزل هي الطريقة األنسب لتأمين الدخل في هذه الحاالت , لذ

 ( هو المصطلح األنسب عند توصيف هذا الوضع. Self-Employeeالتوظيف الشخصي ) 
 

هاز الحاسوب يعتبر تطوير البرمجيات أحد المجاالت التي يمكن العمل بها من المنزل , فكل ما تحتاج إليه هو ج
 و خبرة في صناعة البرمجيات.

سوف نتعلم معاً في هذا البرنامج أساسيات صناعة البرمجيات و اللغات المستخدمة في البرمجة , باإلضافة إلى 
دورة تدريبية في أساسيات البرمجة بلغة الفجيوال بيزك , لنضعك على أول الطريق في اتجاه مهنة يمكن 

  ن لك الدخل المناسب.ممارستها من المنزل و تؤم

 توجيه العمل الفردي.

في استخدام تقنيات المعلوماتية  ك, يساعد مجاني تكمن غايتنا كلها في العمل معك لتطوير برنامج تدريبي ناجح
 .بشكل فردي بتطوير البرمجية الصحيحةو يسمح لك بشكل فّعال , 

 منهج  التدريب الراشد  
الخطوة في التقاط مفاهيم  ك. تساعد المق ارن التعليم: المفهوم  

, و في اكتساب في عالم البرمجةو مصطلحات فنية جديدة 
المهارات من خالل مقارنة مواد جديدة غير مألوفة مع أخرى 

 معتادة , و ذلك من خالل مّهمات و تمارين ُتعطى بشكل مفهوم.

تدرس في هذه المرحلة األشياء  ؟ "كيف: "  االكتشاف

ها, حيث يعزز كل تهارات التي أخذالضرورية الستكمال الم
إجراء تدريبي كيفية تنفيذ التعليمات خطوة خطوة و بشكل عملي 
, كل هذا يتحد من اجل زيادة التحريض و قدرة االحتفاظ 

 .هابالمعلومات التي درست

تطبق في هذه المرحلة جلسات خبرة  . اإلكمالو   اإلتمام:  األداء

الثقة تعطي هذه الجلسات  لتعزيز التعليمات , و بنفس األهمية
 .هاستت المهارات التي درقد تشّرب بأنك

 

 التسجيل
التسجيل مجاني و لن يتطلب منك أي مهارات سابقة أو معرفة مسبقة في البرمجة , يتم تحديد دورك في إن 

 . البرنامج من خالل جدول مواعيد جلسات التدريب المجانية التي أقدمها
 

تي على نفس عنوان البريد اإللكتروني و إدراج بينات االتصال الخاصة بك و سيتم لتأكيد التسجيل يرجى مراسل
 التنسيق فيما بيننا على هذا االساس.

 
 

 بالتوفيق مسبقاً 
 خليل سعيد رزق
Khalil Rizq 
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